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Nana Tchikhinashvili
Nana is geboren in Tbilisi, Georgië. Zij zong vanaf haar zesde
jaar in diverse professionele koren. Na haar middelbareschooltijd volgde Nana het muziekcollege, een verplichte
opleiding in Georgië voor toelating tot het conservatorium.
Hier koos zij koordirectie als hoofdvak, met piano en zang.
In 1989 startte zij op het Staatsconservatorium in Tbilisi.
Tijdens haar studie koordirectie en zang werd Nana als één
van de jongste professionele concertzangeressen aangenomen
in het Academisch Staatskoor. Daarnaast werd ze dirigent van het
kamerkoor Moderato Cantabile en tijdens de werkzaamheden als dirigent
ontwikkelde zij een eigen stijl van dirigeren. In 1994 studeerde zij af voor zang
en directie. Sinds 1995 woont en werkt Nana in Nederland.

Over BMF Drachten
Het Byzantijns Mannenkoor Friesland (BMF) is opgericht in september 2004,
telt nu 22 enthousiaste leden en staat sinds april 2007 onder leiding van
dirigente Nana Tchikhinashvili.
Het koor heeft als doelstelling bekendheid te geven aan de Russisch-orthodoxe
kerkmuziek en vertolkt daarnaast volksliederen uit Oost-Europese landen.
Kenmerkend is de geheel eigen klankkleur van heldere tenoren en diepe
basstemmen.
Het BMF geeft regelmatig eigen concerten, leent zich voor gastoptredens en
werkt mee aan kerkdiensten.

Over Moderato Cantabile
In de muziekleer betekent moderato cantabile zingend in een gematigd tempo.
Het koor bestaat uit ruim 30 geoefende zangers met brede zang- en
koorervaring. Sinds de oprichting heeft het een uitgebreid en veelzijdig
repertoire opgebouwd. Door de zangtechniek die de dirigent hanteert, heeft
het koor een bijzondere koorklank. Moderato Cantabile zingt meestal a capella
maar heeft af en toe begeleiding van veelbelovende, jonge musici.
Bij de keuze van het repertoire laat de dirigent zich vooral leiden door de
schoonheid van de muziek. Het koor zingt regelmatig composities die elders
nauwelijks uitgevoerd worden.
Moderato Cantabile biedt het vocaal muziekminnend publiek een breed
aanbod.
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Koorleden BMF
1e tenor 2e tenor
Klaas Blanke Geert Emmens
Pieter Dijkstra Wim Kempens
Theun P. de Leeuw
Pier van der Meer
Jan Slomp
Gerrit Pierik
1e bas
Harm Altena
Jan Anko Bakker
Pieter A. van der Broeke
Ton Ruijter
Leen Schwagermann
Kees Tilma
Hindrik Visser
Henk Wedding

Harry Tilma
2e bas
Dirk de Haan
Bernard Roosendaal
Klaas Schoppert
Doeke Visser
Ben Willems

Koorleden Moderato Cantabile
Sopraan Alt
Ji Bergsma Gea Bakker
Kuna van Dijk Willemijn van der Heijden
Pascale Kilian Vera de Kruijf
Gertruud Prenger
Laura Maruster
Elena Rica Alarcon
Nita Pietersma
Galina Romanova
Nelleke de Ruiter Elsbeth Room
Ellen van der Vecht Marije Stellingsma
Rinske Swart

Christina Williamson

Arlette Toornstra

Tenor
Jan Blom
Bert Busz
Jan Heringa
Emile de Kleine
Jan Willem Lentelink
Siep van der Meer
Reitze Siebesma
Roel Stavast

Marlou Wolfs
Bas
Jan Kolkman
Herman Postma
Hans ter Veen
Hindrik Visser
Gerrit de Vries
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Programma dubbelconcert
Byzantijns Mannenkoor Friesland en Moderato Cantabile
Byzantijns Mannenkoor Friesland
1

Mravalzjamier

Georgisch volkslied, componist onbekend

2

Blagoslovi dusje

M. Ippolitov- Ivanov

3

Shen gar wenagi

Demetrius - Koning van Georgi

4

Trisagion

P. Tsjesnokov / Scholten

5

Morbis aragvi

Georgisch volkslied, componist onbekend

6

Come to me God

Patriarch van Georgi - Ilia-II

Beide koren
7

Oephalo Ieso Christe
E. Kochlamamzashvili
(God give us mercy)

pauze
Moderato Cantabile
8

Earth song

F. Ticheli

9

Abendlied, Op.69, No.3.

J. Rheinberger

10

Immortal Bach

K. Nystedt

11

Alleluia

R. Thompson

12

Three Sacred Hymns

A. Schnittke

13

Stabat Mater

Arr. N. Tchikhinashvili

14

Choral

N. Sulkanishvili

15

Bolero

N. Tchikhinashvili

Beide koren
Trisagion hymn

Patriarch van Georgi - Ilia-II

ë

ë
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Byzantijns Mannenkoor Friesland:
1. Mravalzjamier

Georgisch volkslied, componist onbekend

Een zegenwens waarin de luisteraar nog vele goede jaren wordt
toegezongen.

2. Blagoslovi dusje

M. Ippolitov- Ivanov (1859-1935)

Prijs de Heer mijn ziel. Geprezen zijt Gij, o Heer. Prijs de Heer mijn ziel en
vergeet niet één van zijn weldaden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij
blijft geduldig en groot is zijn trouw. Prijs de Heer mijn ziel, mijn hart Zijn
heilige Naam. Geprezen zijt Gij, o Heer. (uit Psalm 103)
Michael Ippolitov- Ivanov werd geboren in 1859 in Gatchina, Rusland.
Hij studeerde thuis muziek, was koorknaap en ging in 1875 naar het
conservatorium van St. Petersburg. De invloed van zijn docent Rimsky-Korsakov
bleef gedurende zijn leven groot. De eerste zeven jaar na zijn studie was hij
directeur van de muziekacademie en dirigent van het orkest in Tbilisi; hij
ontwikkelde een liefde voor muziek van niet- Slavische minderheden.
In 1893 werd hij professor aan het Conservatorium van Moskou en hij was
dirigent van verschillende gezelschappen, waaronder het Bolshoi Theater.
Hij werd in 1922 benoemd tot People's Artist van de RSFSR en bekroond met
de Order of the Red Banner of Labour.
Ippolitov-Ivanov's werken omvatten opera's, orkestmuziek, kamermuziek en
een groot aantal liederen.

3. Shen gar wenagi

Demetrius - Koning van Georgië

(1093-1156)

Je lijkt op bloeiende druiven uit de Hof van Eden en je bent een schijnende zon.
Tijdens het leven van zijn vader nam Demetrius actief deel aan het beheer van
de staat. Hij was een van de organisatoren van de overwinning van het
Georgische leger in de veldslagen van Didgori (1121) en Shirvan (1120-1124).
In 1154 (1155) organiseerde de oudste zoon David een samenzwering tegen
zijn vader; met hulp van loyale edelen dwong hij Demetrius monnik te worden
en nam zelf de koninklijke troon over. David regeerde slechts 6 maanden, hij
overleed namelijk en Demetrius herwon de troon.
De poëtische werken van Demetrius zijn opmerkelijk; een paar van zijn iambics
zijn bewaard gebleven. De poëtische vormen van Demetrius’ geschriften zijn
gebaseerd op christelijke symboliek, sommige lijken zelfs te rijmen. Zijn ‘You
Are the Vineyard’ ofwel ‘Shen gar wenagi’, is nog steeds een levende kerkhymne.
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4. Trisagion

P. Tsjesnokov / Scholten
(1877-1944)
solo: Pier van der Meer (tenor)

Heilige God ontferm U over ons. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd in alle eeuwigheden. Heilige God ontferm U over ons.
(uit de Goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos volgens de
Byzantijnse Slavische ritus van de Oekraïne)

Pavel Tsjesnokov zong op zijn vijfde in een kerkkoor. In 1895 studeerde hij af
aan de Synodale School voor kerkmuziek in Moskou. Van 1895 tot 1899
studeerde hij aan het Conservatorium van Moskou bij S.I. Tanejev (1856-1915)
en G.E. Konjusas (1862–1933).
Tanejev was een grote deskundige op het gebied van de geschiedenis van de
Russische muziek en vooral de polyfonische setting van koormuziek.
Tsjesnokov studeerde aansluitend nog orkest- en koordirectie en compositie bij
Sergey Vassilenko en Michail Ippolitov-Ivanov. Hij deed in 1917 eindexamen
aan het Moskous Conservatorium. Hij bleef dirigent van een aantal koren en hij
werd professor aan het Moskous Conservatorium.
Na de Russische Revolutie werden zijn mogelijkheden kerkmuziek te
componeren en boeken te schrijven over koormuziek en koordirectie ernstig
beperkt door het communistisch regime.
De charme van de eeuwenoude Russische muziekstijl in combinatie met
polyfonie heeft Tsjesnokov prachtig samengebracht in Trisagion.

5. Morbis Aragvi

Georgisch volkslied, componist onbekend

De rivier Aragvi stroomt en doet alsof hij de bomen langs de oevers in de
bergen meeneemt. Aragvi komt van boven en speelt met het rivierbed
waarin hij terecht komt. En de oevers van de Aragvi zijn blij met de
snelstromende rivier: de begroeiing speelt met de rivier en straalt een
begroeting uit.‘

6. Come to me God

Patriarch van Georgië - Ilia-II
(1933)
solo: Nana Tchikhinashvili (mezzosopraan)

Kom bij mij, mijn God.
De patriarch is sinds 1977 patriarch van Georgië en hij heeft tientallen
kerkelijke gezangen gecomponeerd die nog steeds altijd worden gezongen
tijdens de diensten.
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BMF en Moderato Cantabile samen
7. Uphalo Ieso Christe ( God give us mercy) E. Kochlamamzashvili (1950)
solo: Pier van der Meer( tenor), Herman Postma (bas)
en Nana Tchikhinashvili (mezzosopraan)
Uphalo Ieso Christe Dzeo Ghmertisao,
Heer Jezus Christus, zoon van
shemitsch’ale me, shemitsch’ale me tsodvili. God, ontferm U over mij.
Ekvtime Kochlamazashvili was orthodox priester in Tbilisi en volgde
tegelijkertijd een muziekopleiding. Tegenwoordig geeft hij colleges aan de
universiteit en zingt hij in een gerenommeerd koor. Hij componeerde een
aantal religieuze werken, waaronder God give us mercy (Jezus gebed in de
orthodoxie)

Pauze
Moderato Cantabile:
8. Earth song

F. Ticheli

(1958)

Sing, Be, Live, See.
This dark stormy hour, the wind, it stirs.
The scorched earth cries out in vain:
O war and power, you blind and blur,
The torn heart, cries out in pain.
But music and singing, have been my refuge,
And music and singing, shall be my light.
A light of song, shining strong: Allelulia!
Through darkness, pain, and strife, I'll Sing, Be, Live, See...
Peace.
Frank Ticheli is een Amerikaans componist, muziekpedagoog en trompettist
die muziek componeerde voor orkest, koor, kamermuziek en blaasensembles.
Met zijn composities heeft vele prijzen gewonnen en dit heeft hem een flink
aantal opdrachten opgeleverd voor professionele en amateurmuziekgezelschappen in de Verenigde Staten.
Earth song is ontstaan uit het stuk Sanctuary dat Ticheli schreef voor een
blaasensemble. Hij merkte dat de muziek ‘smeekte’ te worden gezongen door
een koor. Hij schreef de muziek en de tekst toen de oorlog in Irak al langere tijd
duurde en internationaal de wens er was te oorlog te laten eindigen.
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Ticheli noemt in een interview dat Earth song een anti- oorlog, anti- geweld lied,
een schreeuw en gebed voor vrede is.
Helaas is dit een thema wat ons allen dagelijks raakt…

9. Abendlied, Op.69, No.3

J. Rheinberger

(1839-1901)

Bleib bei uns,
denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget.
Als vijfjarig jongetje kreeg Josef Gabriel Rheinberger les op een speciaal voor
hem gemaakt orgel, als 7 jarig ventje speelde hij orgel in de plaatselijke kerk,
op zijn 8e schreef hij zijn eerste driestemmige mis, en op zijn 12e werd hij
toegelaten tot het conservatorium in München. Tot zijn dood bleef hij professor
op deze universiteit. Daarnaast was hij een leermeester voor velen.
Hij was een inventief en solide componist en hij componeerde missen,
cantates, opera’s, symfonieën en motetten.
Rheinberger schreef ‘Abendlied’ toen hij 16 was maar herschreef het drastisch
op zijn 24e. Deze uitvoering hoort u vandaag.
Het motet ‘Abendlied’ is gebaseerd op de woorden van twee Emmaüsgangers:
‘Blij bij ons want het is bijna avond en de dag loopt ten einde’, voordat zij met
de opgestane Jezus de maaltijd nuttigden in Emmaüs. (Lukas 24:29)

10. Immortal Bach

K. Nystedt

(1915- 2014)

Komm selge Ruh
Komm führe mich in Friede
Knut Nystedt werkte als organist, professor koordirectie aan de universiteit van
Oslo en als dirigent van een aantal koren in Noorwegen. Hij schreef kerkmuziek
en werken voor orgel, orkest en koor. Ook schreef hij liederen, symfonieën en
andere orkestwerken, kamermuziek en toneelwerken. Zijn stijl is kleurrijk en
zeer genuanceerd waarbij Gregoriaanse kerkmuziek zijn inspiratiebron was.
Op de compositie van Komm Süβer Tod- BWV 478 van J.S. Bach, schreef
Nystedt een prachtig, bijna meditatief arrangement.
De koorleden zingen de tekst in verschillende tempi waarbij na een aantal
maten de stemmen weer bij elkaar komen tot een warme, mooie en
harmonieuze klank. Door de variatie in tempi ontstaan er voortdurend nieuwe
en verrassende harmonieën.
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11. Alleluia

R. Thompson

(1899-1984)

Alleluia alleluia alleluia
Randall Thompson is zijn muziekcarrière begonnen op een harmonium wat in
het vakantiehuis stond bij zijn ouders. Als puber componeerde hij zijn eerste
stuk. Op zijn 17e begon hij op Harvard, waar hij lid werd van het koor.
Hij rondde zijn studie af in 1922 en vervolgde zijn opleiding in Rome waar hij
geïnspireerd raakte door de componisten van de Renaissance. Na zijn terugkeer
in de VS, werkte hij op verschillende plekken als (universitair) docent
en koordirigent.
Hij behaalde vele eredoctoraten op verschillende universiteiten in de wereld.
In 1940 vroeg Serge Kopussevitsky Randall Thompson een meerstemmig fanfare
stuk te schrijven voor de opening van het Berkshire Music Center op 8 juli van
dat jaar. Maar omdat de tweede wereldoorlog de wereld in zijn greep had en
Frankrijk eind juni was gevallen, vond Thompson het ongepast een feestelijk
stuk te componeren. En dus werd het een introspectief gebed ‘Alleluia’.

12. Three Sacred Hymns

A. Schnittke

(1934-1998)

Deel I Bogorditse Devon
Bogoroditse Devo, raduisia,
Blagodatnaia Marie, Gospod’ s
Toboiu; blagoslovenna Ty v
zhenakh, i blagosloven plod
chreva Tvoego, iako Spasa rodila
esi dush nashikh.

Hail Mary, full of Grace
Mother of God, Virgin, rejoice.
blessed Mary, God is with thee; blessed
art thou among women
and blessed the fruit of thy womb,
for thou hast given birth to the Saviour
of our souls.

Deel II Gospodi Isuse Khriste
Gospodi Isuse Khriste
Gospodi Isuse Khriste, Syne
Bozhii, pomilui mia, pomilui mia
greshnogo.

O Lord, o Lord Jesus,
O Lord Jesus Christ, Son of God,
have mercy upon me,
have mercy upon me, a sinner.
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Deel III Otche nash
Otche nash, izhe yesi na
nebesakh!
Da sviatitsia imia Tvoe, da priidet
Tsarstvie Tvoe! Da budet volia
Tvoia yako na nebesi i na zemle.
Kleb nash nasushchnyi dazhd
nam dnes i ostavi, nam dolgi
nasha, yakozhe i my ostavlyayem
dolzhnikom nashim.
I ne vvedi nas v iskushenie, no
izbav’ nas ot lukavogo. Yako
Tvoye yest Tsarstvo i sila i slava
vo veki. Amin

Our Father who art in heaven!
Hallowed be Thy name,
Thy Kingdom come!
Thy will be done, as in heaven,
so on earth.
Our daily bread give us this day and
forgive us our debts, as we forgive our
debtors. And lead us not into
temptation, but deliver us from evil.
For Thine is the kingdom and the power
and the glory for ever.
Amen.

Alfred Schnittke werd geboren in Engels, een plaats in Rusland. Zijn vader was
Duits-Joods, zijn moeder Volga-Duitse. In 1946 begon zijn muzikale opleiding
in Wenen en hij zette deze voort aan het conservatorium in Moskou vanaf 1948.
Hij gaf hier lang les maar vanaf 1970 ging zijn aandacht vooral uit naar het
componeren. Hij begon avantgardistisch maar al snel ging hij over tot een nog
modernere componeerstijl, polystylisme wat betekent dat hij muziek uit
verschillende landen koppelt aan muziek uit verschillende tijden.
Schnittke is blijven componeren, zelfs tijdens een lang ziekbed, tot zijn dood in 1998.
Hij is uitgegroeid tot één van de meest uitgevoerde componisten in de wereld
van de tweede helft van de 20e eeuw.
Three sacred hymns componeerde Schnittke op verzoek van Valery Polansky.
Het zijn de drie Russische gebeden van de Orthodoxe kerk die in het Westen
‘Ave Maria, Jesus Prayer en Lord’s prayer’ zijn. Toonladderpassages en
melodieuze verschillen brengen de drie stukken samen. In het eerste deel
zingen de partijen in canon en met dissonanten, het tweede deel is een
dramatische smeekbede van heel zacht naar heel luid, het derde deel tenslotte
is het meest harmonieus.
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13. Stabat Mater.
Arr. N. Tchikhinashvili
(1968)
solo: Nana Tchikhinashvili (mezzosopraan), Gea Bakker (alt) en
Bert Busz (tenor)
Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius

De diepbedroefde Moeder
Stond wenend bij het kruis
Terwijl haar Zoon daar hing

Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius

Haar klagende ziel,
Medelijdend en vol smart,
Werd als door een zwaard doorstoken.

Nana hoorde eens op een cd een uitvoering van Stabat Mater die haar zo
raakte, dat ze er iets mee wilde doen. Het resultaat hiervan is dit wonderschone
en ontroerende muziekstuk.

14. Choral
Uphalo Ieso Christe Dzeo
Ghmertisao,
shemitsch’ale me, shemitsch’ale
me tsodvili.

N. Sulkanishvili

(1871-1919)

God, barmhartige God, beroof ons niet
van genade.
Voor de bescherming van eigen volk en
de overwinning van de vijanden, God,
sterk ons voor altijd.

Niko Sulkanishvili was een Georgisch componist en zanger. Sulkanishvili heeft
voor dit Choral de tekst van het wereldberoemde Georgische gedicht van
Shota Rustaveli uit de XII eeuw gebruikt.
Deze periode staat bekend als het Renaissance tijdperk van Georgië. Het
gedicht heet ‘The knight in the panther’s skin’ en het wordt gezien als het
nationaal epos van Georgië.

15. Bolero

N. Tchikhinashvili

(1968)

De zeer oude geschiedenis vertelt dat inwoners vanuit de Kaukasus via Sardini
en Corsica richting het Noorden zijn getrokken waarbij zij eindigden in Baskenland.
Dit zou kunnen verklaren dat het Baskisch een geheel eigen taal is, die
kenmerken vertoont van de talen die in de Kaukasus worden gesproken.
Bolero is een combinatie van de Spaanse dans in een driekwart maatsoort, met
het ritme en de accenten uit de Georgische muziek. Het is een vrolijke,
ritmische en verrassende compositie met Spaanse en Georgische invloeden.
De tekst is eenvoudig gehouden zodat alle aandacht naar de klank en het ritme
kan gaan!

ë
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Byzantijns Mannenkoor Friesland en Moderato Cantabile samen
16. Trisagion hymn

Patriarch van Georgië - Ilia II

Ts’midao Ghmerto ts’midao dzliero,
Ts’midao oekwdawo,
sjegwitschale tsjwen.

(1933)

Heilige God, Heilige Sterke,
Heilige Onsterfelijke,
Ontferm U over ons.

Trisagion Hymn is gecomponeerd door de huidige Catholicos-Patriarch van
Georgië Ilia-II, de al sinds 1982 spiritueel leider van de Georgisch Orthodoxe
Kerk.
Trisagion komt uit het Grieks (Τρισάγιος ύμνος) waarbij tris, drie maal en
hagios, heilig betekent. Het is een van de oudste hymnes uit het Christendom.
Het trisagion is een serie van drie aanroepingen, die driemaal herhaald wordt,
uit de Byzantijnse liturgie.

Voor meer informatie over het koor en de dirigent:
www.bmfdrachten.nl
www.moderatocantabile.nl
en www.nanatchikhinashvili.nl
Wij zijn ook te vinden op Facebook!
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